
Het in de handel brengen van SAYANA PRESS 104 mg/0,65 ml suspensie voor 
injectie werd goedgekeurd via een Europese gedecentraliseerde procedure. In het 
kader van deze procedure werd overeengekomen dat Pfizer educatief materiaal zal 
ontwikkelen over het gebruik van de verpakking voor eenmalig gebruik van SAYANA 
PRESS om een veilig gebruik van dit product te waarborgen (versie 06/2012).

Educatieve brochure om 
gezondheidszorgbeoefenaars te informeren 

over de techniek voor het toedienen van 
SAYANA PRESS via een verpakking voor 

eenmalig gebruik.

SAYANA PRESS 104 mg/0,65 ml  
suspensie voor injectie  

medroxyprogesteronacetaat 

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees 
aandachtig de SKP (in bijlage) vooraleer SAYANA PRESS voor te schrijven.
De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de 
website www.fagg.be, rubriek “bijsluiters”.

SAYANA PRESS is geïndiceerd voor langdurige vrouwelijke contraceptie

	  

NIET gebruiken tijdens de zwangerschap



Deze brochure voor gezondheidszorgbeoefenaars 
heeft tot doel uit te leggen hoe u SAYANA PRESS moet 
toedienen 

De informatie in deze brochure maakt deel uit van de verbintenis na de goedkeuring 
voor het op de markt brengen om informatiemateriaal ter beschikking te stellen 
van gezondheidszorgbeoefenaars. Dit programma heeft als doel een veilig en 
doeltreffend gebruik van SAYANA PRESS te waarborgen en moet de volgende 
belangrijke elementen bevatten:

“Omdat het toedieningsysteem nog niet door de gezondheidszorgbeoefenaars 
werd gebruikt, moet Pfizer een educatief plan uitwerken voor de 
gezondheidszorgbeoefenaars die het meest in aanmerking komen om het product te 
gebruiken.

Het educatief plan moet materiaal omvatten dat ervoor borg staat dat 
de gebruiksaanwijzing van het injectiesysteem wordt begrepen door de 
gezondheidszorgbeoefenaars die het meest in aanmerking komen om het product te 
gebruiken.”
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Melden van bijwerkingen
De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht bijwerkingen van SAYANA PRESS te 
melden aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen 
voor humaan gebruik (BCGH) van het FAGG. Het melden kan online gebeuren via  
www.gelefiche.be of via de “papieren gele fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd 
Geneesmiddelenrepertorium en drie maal per jaar via de Folia Pharmacotherapeutica. 
De gele fiche kan worden verzonden naar het BCGH per post naar het adres FAGG – 
BCGH – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 
02/524.80.01, of per mail naar: adversedrugreactions@fagg-afmps.be

Productinformatie
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Therapeutische indicaties

SAYANA PRESS is geïndiceerd voor langdurige vrouwelijke contraceptie. Elke subcutane 
injectie	verhindert	de	ovulatie	en	biedt	een	contraceptie	gedurende	minstens	13	weken	(±	1	
week). Men dient er echter rekening mee te houden dat de terugkeer van de fertiliteit (ovulatie) 
tot	een	jaar	kan	duren	(zie	rubriek	Bijzondere	waarschuwingen	en	voorzorgen	bij	gebruik).

Aangezien	verlies	van	botmineraaldichtheid	(BMD)	kan	optreden	bij	vrouwen	van	
alle	leeftijden	die	langdurig	SAYANA	PRESS	gebruiken	(zie	rubriek	4.4	Bijzondere	
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik), dient een risico/voordeelevaluatie, die 
ook	rekening	houdt	met	de	vermindering	van	de	BMD	gedurende	zwangerschap	en/of	
borstvoeding, te worden overwogen.

Gebruik	bij	adolescentes	(12-18	jaar)
Bij	adolescentes	is	het	gebruik	van	SAYANA	PRESS	slechts	geïndiceerd	nadat	andere	
contraceptiemethoden ongeschikt of onaanvaardbaar bevonden werden wegens onbekende 
langetermijneffecten van SAYANA PRESS op het botverlies gedurende de kritieke periode van 
botaangroei	(zie	rubriek	Bijzondere	waarschuwingen	en	voorzorgen	bij	gebruik	).

SAYANA	PRESS	werd	niet	bestudeerd	bij	vrouwen	jonger	dan	18	jaar,	maar	men	beschikt	over	
gegevens betreffende intramusculair medroxyprogesteronacetaat in deze populatie.

Contra-indicaties

•	 SAYANA	PRESS	is	gecontra-indiceerd	bij	patiëntes	met	een	bekende	overgevoeligheid	voor	
medroxyprogesteronacetaat of voor één van de hulpstoffen.

•	 SAYANA	PRESS	is	gecontra-indiceerd	in	geval	van	zekere	of	vermoedelijke	zwangerschap.
•	 SAYANA	PRESS	is	gecontra-indiceerd	bij	vrouwen	met	een	bekende	of	vermoedelijke	

kwaadaardige tumor ter hoogte van de borst of de genitale organen.
•	 SAYANA	PRESS	is	gecontra-indiceerd	bij	patiëntes	met	niet-gediagnosticeerde	vaginale	

bloedingen.
•	 SAYANA	PRESS	is	gecontra-indiceerd	bij	patiëntes	met	ernstige	leverinsufficiëntie.
•	 SAYANA	PRESS	is	gecontra-indiceerd	bij	patiëntes	met	metabolische	botziekten.
•	 SAYANA	PRESS	is	gecontra-indiceerd	bij	patiëntes	met	een	actieve	trombo-embolische	

ziekte	en	bij	patiëntes	die	een	cerebrovasculaire	ziekte	hebben	of	gehad	hebben.

Dosering en wijze van toediening

De verpakking voor éénmalig gebruik van SAYANA PRESS moet onmiddellijk voor het gebruik 
krachtig geschud worden om ervoor te zorgen dat de toegediende dosis een uniforme 
suspensie is. De inhoud is volledig ingesloten in het reservoir van de injector. De injector 
moet voor het gebruik geactiveerd worden. De activeringsprocedure doorboort de interne 
verzegeling zodat het geneesmiddel door de naald kan vloeien wanneer het reservoir wordt 
ingedrukt. De vloeistof vult het reservoir niet volledig. Er is een kleine luchtbel boven de 
vloeistof. Wanneer de injectie wordt toegediend, moet de injector met de naald naar beneden 
gericht gebruikt worden. Dit garandeert dat de volledige dosis vloeistof door de naald wordt 
toegediend.	Het	geneesmiddel	moet	langzaam	gedurende	ongeveer	5-7	seconden	worden	
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geïnjecteerd. De behandeling moet ingesteld worden door een arts of gezondheidsassistent en 
moet	toegediend	worden	in	de	vorm	van	een	subcutane	injectie	(SC)	vooraan	in	de	dij	of	in	
de buik.

Volwassenen
Eerste injectie: Om een contraceptieve bescherming te verzekeren in de eerste gebruikscyclus 
moet	een	SC	injectie	van	104	mg	worden	toegediend	gedurende	de	eerste	vijf	dagen	van	een	
normale menstruele cyclus. Indien de injectie volgens deze instructies wordt toegediend, zijn 
geen bijkomende contraceptieve maatregelen vereist.

Volgende dosissen: De tweede en daaropvolgende injecties moeten worden toegediend 
met	intervallen	van	13	weken;	zolang	de	injectie	niet	later	dan	zeven	dagen	na	dit	tijdstip	
wordt toegediend, zijn geen bijkomende contraceptieve maatregelen (bv. barrièremethode) 
noodzakelijk. Indien het interval sinds de vorige injectie om een of andere reden langer is dan 
14	weken	(13	weken	plus	7	dagen),	moet	een	zwangerschap	worden	uitgesloten	vooraleer	
de volgende injectie wordt toegediend. De doeltreffendheid van SAYANA PRESS is afhankelijk 
van het respecteren van het aanbevolen behandelingsschema.

Postpartum:	Als	de	patiënte	geen	borstvoeding	geeft,	moet	de	injectie	binnen	5	dagen	na	de	
bevalling	worden	gegeven	(zodat	er	meer	zekerheid	is	dat	de	patiënte	niet	zwanger	is).	Als	
de injectie op een ander tijdstip moet worden toegediend, moet een zwangerschap worden 
uitgesloten. 

Als	de	patiënte	borstvoeding	geeft,	mag	de	injectie	pas	zes	weken	na	de	bevalling	worden	
toegediend, wanneer het enzymsysteem van de zuigeling beter ontwikkeld is (zie rubriek 
Zwangerschap	en	borstvoeding).

Het is bewezen dat vrouwen aan wie tijdens het direct volgende puerperium SAYANA PRESS 
voorgeschreven werd, langdurige en hevige bloedingen kunnen hebben. Daarom moet dit 
geneesmiddel met voorzichtigheid tijdens het puerperium gebruikt worden. Vrouwen die 
overwegen dit product onmiddellijk na de bevalling of de zwangerschapsonderbreking te 
gebruiken moeten op de hoogte gebracht worden van het feit dat het risico van langdurige 
en hevige bloedingen verhoogd kan zijn. De artsen worden eraan herinnerd dat de ovulatie 
vanaf	de	vierde	week	kan	optreden	bij	niet	borstvoeding	gevende	postpartum	patiënten.

Overschakelen van andere contraceptiemethoden naar SAYANA PRESS:	Bij	overschakelen	
van andere contraceptiemethoden naar SAYANA PRESS dient SAYANA PRESS te worden 
toegediend op een manier die een continue contraceptieve bescherming biedt op basis van 
het	werkingsmechanisme	van	beide	methoden	(bv.	patiëntes	die	overschakelen	van	een	oraal	
contraceptivum naar SAYANA PRESS, dienen hun eerste injectie van SAYANA PRESS te krijgen 
binnen	de	7	dagen	na	de	inname	van	hun	laatste	actieve	pil).

Leverinsufficiëntie: Het effect van leverziekten op de farmacokinetiek van SAYANA PRESS 
is	onbekend.	Omdat	SAYANA	PRESS	hoofdzakelijk	in	de	lever	geëlimineerd	wordt,	is	het	
mogelijk	dat	het	slecht	gemetaboliseerd	wordt	bij	patiëntes	met	ernstige	leverinsufficiëntie	(zie	
rubriek	Contra-indicaties).

Nierinsufficiëntie: Het effect van nierziekten op de farmacokinetiek van SAYANA PRESS is 
onbekend. Aangezien SAYANA PRESS echter bijna uitsluitend uitgescheiden wordt via het 
levermetabolisme,	is	geen	doseringsaanpassing	nodig	bij	vrouwen	met	nierinsufficiëntie.
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Pediatrische patiënten
SAYANA	PRESS	is	niet	geïndiceerd	vóór	de	eerste	menstruatie	(zie	rubriek	Therapeutische	
indicaties). Gegevens over de IM toediening van medroxyprogesteronacetaat bij adolescente 
vrouwen	(12-18	jaar)	zijn	beschikbaar	(zie	rubriek	Bijzondere	waarschuwingen	en	voorzorgen	
bij	gebruik	en	rubriek	5.1	Farmacodynamische	eigenschappen	van	de	SKP).	Behalve	de	
problemen	rond	het	verlies	van	BMD,	verwacht	men	een	zelfde	veiligheid	en	doeltreffendheid	
van SAYANA PRESS bij adolescentes na de menarche als bij volwassen vrouwen.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

WAARSCHUWINGEN:

Verlies van botmineraaldichtheid:
Het gebruik van depot medroxyprogesteronacetaat door subcutane injectie vermindert de 
oestrogeenconcentraties	in	het	serum	en	is	geassocieerd	met	een	significant	verlies	van	BMD	te	
wijten	aan	het	bekende	effect	van	oestrogeendeficiëntie	op	de	botremodellering.	Het	botverlies	
neemt	toe	met	de	gebruiksduur.	De	BMD	blijkt	nochtans	te	verhogen	na	de	stopzetting	van	
depot medroxyprogesteronacetaat door subcutane injectie en de oestrogeenproductie door de 
ovaria verhoogt.

Dit	verlies	van	BMD	is	bijzonder	verontrustend	gedurende	de	adolescentie	en	de	vroege	
volwassenheid, een belangrijke periode voor de botaangroei. Het is niet geweten of het 
gebruik van depot medroxyprogesteronacetaat door subcutane injectie door jongere vrouwen 
de botmassapiek zal verminderen en het risico op fracturen in het latere leven zal doen 
toenemen. 

Een	studie	gerealiseerd	om	de	BMD-effecten	van	IM	medroxyprogesteronacetaat	(Depo-
Provera, depot medroxyprogesteronacetaat) bij adolescentes te evalueren, toonde aan dat het 
gebruik	ervan	geassocieerd	was	met	een	significante	vermindering	van	de	BMD	tegenover	
de	basislijn.	Bij	een	klein	aantal	vrouwen	die	werden	gevolgd,	keerde	de	gemiddelde	BMD	
bijna	terug	naar	de	initiële	waarden	1	tot	3	jaar	na	het	stopzetten	van	de	behandeling.	
Bij	adolescentes	kan	SAYANA	PRESS	gebruikt	worden,	maar	alleen	nadat	andere	
contraceptiemethoden	met	de	patiëntes	werden	besproken	en	ongeschikt	of	onaanvaardbaar	
werden bevonden. 

Bij	vrouwen	van	alle	leeftijden	dient	een	zorgvuldige	herevaluatie	van	de	risico’s	en	voordelen	
van de behandeling plaats te vinden bij degenen die het langer dan 2 jaar willen gebruiken. 
In het bijzonder bij vrouwen die door hun leefstijl en/of om medische redenen significante 
risicofactoren voor osteoporose vertonen, dienen andere contraceptiemethoden te worden 
overwogen alvorens SAYANA PRESS te gebruiken. 

Significante risicofactoren voor osteoporose omvatten:
•	 Alcoholmisbruik	en/of	tabagisme
•	 Chronisch	gebruik	van	geneesmiddelen	die	de	botmassa	kunnen	verminderen,		bijv.	anti-

epileptica of corticosteroïden
•	 Lage	body	mass	index	of	eetstoornis,	bijv.	anorexia	nervosa	of	boulimie
•	 Antecedenten	van	laagenergetische	fractuur
•	 Familiale	antecedenten	van	osteoporose
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Een retrospectieve cohortestudie die de gegevens van de General Practice Research Database 
(GPRD) gebruikte, rapporteerde dat vrouwen die injecties van medroxyprogesteronacetaat 
(depot medroxyprogesteronacetaat) gebruikten, een hoger risico op fracturen 
hadden dan gebruiksters van contraceptiva zonder geregistreerd gebruik van depot 
medroxyprogesteronacetaat	(incident	rate	ratio	1,41,	95%	CI	1,35-1,47	voor	de	opvolgperiode	
van	vijf	jaar);	het	is	niet	geweten	of	dit	te	wijten	is	aan	depot	medroxyprogesteronacetaat	
of aan andere geassocieerde leefstijlfactoren die invloed hebben op het aantal fracturen. 
Het risico op fracturen voor of na het instellen van depot medroxyprogesteronacetaat was 
daarentegen niet verhoogd bij vrouwen die depot medroxyprogesteronacetaat gebruikten 
(relatief	risico	1,08,	95%	CI	0,92-1,26).	Het	is	belangrijk	te	weten	dat	deze	studie	niet	kon	
bepalen of depot medroxyprogesteronacetaat een effect op het aantal fracturen in het latere 
leven had.

Zie	de	rubriek	5.1	van	de	SKP	(Farmacodynamische	eigenschappen)	voor	meer	informatie	over	
de	wijzigingen	van	de	BMD	bij	volwassen	vrouwen	en	adolescentes,	zoals	blijkt	uit	de	recente	
klinische studies. Een voldoende aanvoer van calcium en vitamine D, hetzij via de voeding, 
hetzij via supplementen, is belangrijk voor de botgezondheid bij vrouwen, ongeacht hun 
leeftijd.

Onregelmatige menstruaties:
De meeste vrouwen die depot medroxyprogesteronacetaat door subcutane injectie 
gebruikten,	vertoonden	een	wijziging	van	hun	menstruele	bloedingspatronen.	De	patiëntes	
dienen afdoende te worden voorgelicht over de kans op menstruatiestoornissen en over een 
potentiële	vertraging	in	de	terugkeer	van	de	ovulatie.	Bij	voortzetting	van	de	behandeling	
met depot medroxyprogesteronacetaat door subcutane injectie waren er minder vrouwen 
met onregelmatige maandstonden en meer vrouwen met amenorroe. Na de vierde dosis 
vertoonde	39%	van	de	vrouwen	amenorroe	in	de	6e	maand.	In	de	12e	maand	vertoonde	
56,5% van de vrouwen amenorroe. De veranderingen in de menstruatiepatronen in de 
drie contraceptiestudies zijn weergegeven in figuur 1 en 2. Figuur 1 illustreert de toename 
van het percentage vrouwen met amenorroe tijdens de studie (12 maanden). Figuur 2 toont 
het percentage vrouwen met alleen spotting, alleen bloedingen of zowel bloedingen als 
spotting gedurende dezelfde periode. Naast amenorroe, bestond de wijziging van de 
bloedingspatronen uit intermenstruele bloedingen, menorragie en metrorragie. Indien de 
abnormale bloedingen geassocieerd met depot medroxyprogesteronacetaat door subcutane 
injectie aanhouden of ernstig zijn, dienen de nodige onderzoeken te worden uitgevoerd en 
een geschikte behandeling te worden ingesteld.
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Figuur 1. Percentage met depot medroxyprogesteronacetaat door subcutane injectie 
behandelde	vrouwen	met	amenorroe	in	contraceptiestudies	per	maanden	van	30	dagen	(ITT-
populatie,	N=2053)

Figuur 2. Percentage met depot medroxyprogesteronacetaat door subcutane injectie 
behandelde vrouwen met bloedingen en/of spotting in contraceptiestudies per maanden van 
30	dagen	(ITT-populatie,	N=2053)

Kankerrisico’s:
Bewaking	van	de	gebruiksters	van	depot	medroxyprogesteronacetaat	IM	150	mg	
(intramusculaire	injecties	van	medroxyprogesteronacetaat)	in	case-controlstudies	op	lange	
termijn	vond	geen	algemeen	verhoogd	risico	op	ovarium-,	lever-	of	baarmoederhalskanker	
en liet een langdurig beschermend effect zien van een vermindering van het risico op 
endometriumkanker bij de gebruiksters. 

Borstkanker	is	zeldzaam	bij	vrouwen	jonger	dan	40	jaar,	ongeacht	of	zij	al	dan	niet	
hormonale contraceptiva gebruiken. 
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Resultaten van enkele epidemiologische onderzoeken doen vermoeden dat er, met betrekking 
tot het risico dat men de ziekte heeft, een klein verschil bestaat tussen huidige en recente 
gebruiksters enerzijds en diegenen die het nooit hebben gebruikt anderzijds. Een buitensporig 
risico in huidige en recente gebruiksters van DMPA is klein ten opzichte van het algemene 
risico op borstkanker, vooral bij jonge vrouwen (zie hieronder), en is niet duidelijk 10 jaar na 
het laatste gebruik. De duur van het gebruik lijkt niet belangrijk te zijn.

Mogelijk aantal bijkomende gevallen van borstkanker die zijn 
gediagnosticeerd tot 10 jaar na het stopzetten van injecteerbare 
progestagenen*

Leeftijd bij laatste 
gebruik van depot 
medroxyprogesteronacetaat

Aantal gevallen per 10.000 
vrouwen die het nooit 
hebben gebruikt 

Mogelijk aantal bijkomende 
gevallen per 10.000 
gebruiksters van depot 
medroxyprogesteronacetaat

20 Minder dan 1 Veel minder dan 1

30 44 2-3

40 160 10

*op basis van een gebruik gedurende 5 jaar

Trombo-embolische stoornissen
Ofschoon geen oorzakelijk verband is aangetoond tussen medroxyprogesteronacetaat en 
de	inductie	van	trombotische	of	trombo-embolische	stoornissen,	zullen	patiëntes	die	dit	type	
van voorval vertonen, bv. longembolie, cerebrovasculaire ziekte, retinale trombose of diepe 
veneuze trombose, tijdens behandeling met SAYANA PRESS, het geneesmiddel niet meer 
mogen toegediend krijgen.
Vrouwen	met	antecedenten	van	trombo-embolische	ziekten	werden	niet	in	klinische	studies	
bestudeerd en er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid van het gebruik van 
SAYANA PRESS in deze populatie.

Anafylaxie en anafylactoïde reactie
Indien een anafylactische reactie optreedt, dient een gepaste behandeling te worden 
ingesteld. Ernstige anafylactische reacties vereisen een spoedeisende medische behandeling.

Oogaandoeningen
In afwachting van een onderzoek mag het geneesmiddel niet meer worden toegediend in 
geval van een plots partieel of volledig visusverlies of bij een plots optredende proptose, 
diplopie of migraine. Indien het onderzoek wijst op papiloedeem of retinale vasculaire letsels, 
mag de medicatie niet meer worden toegediend.

VOORZORGEN

Gewichtswijzigingen
Gewichtswijzigingen	zijn	frequent	maar	onvoorspelbaar.	In	de	fase	3-studies	werd	het	
lichaamsgewicht gedurende 12 maanden gevolgd. De helft (50%) van de vrouwen behield 
hun	initieel	gewicht	op	2,2	kg	na.	Twaalf	procent	van	de	vrouwen	verloor	meer	dan	2,2	kg,	en	
38%	van	de	vrouwen	kwam	meer	dan	2,3	kg	bij.
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Vochtretentie
Er	zijn	aanwijzingen	dat	progestagenen	in	zekere	mate	vochtretentie	kunnen	veroorzaken;	
daarom	is	voorzichtigheid	geboden	bij	de	behandeling	van	patiëntes	met	een	reeds	
bestaande medische aandoening die door vochtretentie negatief zou kunnen worden 
beïnvloed.

Terugkeer van de ovulatie
Na een éénmalige dosis van depot medroxyprogesteronacetaat door subcutane injectie 
bedroeg de cumulatieve frequentie van terugkeer van de ovulatie, gemeten met behulp van het 
plasmaprogesteron,	97,4%	(38/39	patiëntes)	een	jaar	na	de	toediening.	Na	het	therapeutisch	
venster van 14 weken was de snelste terugkeer van de ovulatie een week, en de mediane 
tijd	tot	de	ovulatie	30	weken.	Vrouwen	moeten	ervan	op	de	hoogte	gebracht	worden	dat	
de terugkeer van de ovulatie kan vertraagd zijn na gebruik van de methode, ongeacht 
de duur van het gebruik. Het is echter vastgesteld dat de amenorroe en/of de menstruele 
onregelmatigheden die waargenomen worden na stopzetting van de hormonale contraceptie, 
mogelijk te wijten zijn aan een onderliggende aandoening geassocieerd met menstruele 
onregelmatigheden, in het bijzonder het syndroom van polycystische ovaria.

Psychische stoornissen
Patiëntes	met	een	voorgeschiedenis	van	behandeling	wegens	klinische	depressie	dienen	van	
dichtbij te worden gevolgd tijdens behandeling met SAYANA PRESS

Bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen 
De	patiëntes	dienen	ervan	op	de	hoogte	te	worden	gebracht	dat	SAYANA	PRESS	geen	
bescherming	biedt	tegen	hiv-infectie	(aids)	of	andere	seksueel	overdraagbare	aandoeningen.

Koolhydraten/metabolisme
Sommige	patiëntes	die	met	progestagenen	behandeld	worden	kunnen	een	vermindering	van	
de	glucosetolerantie	vertonen.	Diabetische	patiëntes	dienen	tijdens	dergelijke	behandeling	van	
dichtbij te worden gevolgd.

Leverfunctie
Indien zich geelzucht ontwikkelt bij vrouwen behandeld met SAYANA PRESS, mag het 
geneesmiddel	niet	meer	toegediend	worden	(zie	rubriek	Contra-indicaties).

Laboratoriumtesten
De patholoog moet op de hoogte gebracht worden van de progestageenbehandeling 
wanneer relevante monsters worden voorgelegd. De arts dient te worden geïnformeerd dat 
bepaalde endocriene testen en leverfunctietesten, en bloedcomponenten beïnvloed kunnen zijn 
door de progestageenbehandeling:

a) Vermindering van de steroïden in het plasma/de urine (bv. progesteron, oestradiol, 
pregnanediol, testosteron, cortisol)

b) Vermindering van de gonadotropineconcentraties in het plasma/de urine (bv. LH, FSH).

c)	 Vermindering	van	de	concentraties	van	sekshormoonbindende	globuline	(SHBG).
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Hulpstoffen
Aangezien	dit	product	methyl-	en	propylparahydroxybenzoaat	bevat,	kan	het	(mogelijk	
vertraagde) allergische reacties, en in uitzonderlijke gevallen een bronchospasme, 
teweegbrengen.	Dit	geneesmiddel	bevat	minder	dan	1	mmol	natrium	(23	mg)	per	104	
mg/0,65	ml,	en	is	dus	bijna	‘natriumvrij’.

In aanwezigheid van een van de vermelde aandoeningen of risicofactoren dient men de 
voordelen	van	het	gebruik	van	SAYANA	PRESS	af	te	wegen	tegen	de	mogelijke	risico’s	voor	
elke vrouw afzonderlijk en dient men er met de vrouw over te spreken vooraleer ze beslist om 
dit geneesmiddel te gebruiken. In geval van verergering, exacerbatie of eerste optreden van 
een van deze aandoeningen of risicofactoren dient de vrouw contact op te nemen met haar 
arts, die dan moet beslissen of het gebruik van SAYANA PRESS moet worden stopgezet.

Bijwerkingen

In	drie	grote	klinische	studies	bij	1980	vrouwen	die	gedurende	maximum	1	jaar	met	depot	
medroxyprogesteronacetaat door subcutane injectie werden behandeld, werden de volgende 
ongewenste voorvallen gemeld die toegeschreven werden aan het geneesmiddel. De 
bijwerkingen	zijn	opgesomd	in	functie	van	de	volgende	categorieën:
Zeer	vaak	:	 >10%

Vaak : ≥1% en <10%

Soms	:	 >0,1%	en	<1%

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Bovendien	zijn	ook	ongewenste	voorvallen	van	medische	betekenis	die	afkomstig	zijn	van	
gegevens	over	het	gebruik	van	injecteerbaar	depot	medroxyprogesteronacetaat	(IM	of	SC)	na	
het op de markt brengen in onderstaande lijst opgenomen:

Infecties en parasitaire aandoeningen
Soms: Vaginitis

Neoplasmata, benigne, maligne en niet gespecificeerd (inclusief cysten en 
poliepen)
Niet bekend:	Borstkanker

Immuunsysteemaandoeningen
Niet bekend:	Overgevoeligheidsreacties	(bv.	anafylaxie	&	anafylactoïde	reacties,	angio-
oedeem)

Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Zeer vaak: Gewichtstoename, gewichtsvermindering
Soms: Eetlustvermindering, eetlustvermeerdering, vochtretentie
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Psychische stoornissen
Vaak: Anorgasmie, depressie, emotionele stoornis, libidovermindering, stemmingsstoornis, 
prikkelbaarheid
Soms: Angst, slapeloosheid
Niet bekend: Nervositeit

Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: Hoofdpijn
Soms: Duizeligheid, migraine
Niet bekend:	Convulsies,	slaperigheid

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Soms: Duizeligheid

Cardiovasculaire aandoeningen
Niet bekend:	Tachycardie

Bloedvataandoeningen
Soms: Opvliegers, hypertensie, spataders, tromboflebitis, longembolie
Niet bekend: trombo-embolische	stoornissen

Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak:	Buikpijn
Soms:	Buikopzetting,	misselijkheid

Lever- en galaandoeningen
Soms: Abnormale leverenzymen
Niet bekend: Geelzucht, gestoorde leverfunctie

Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak: Acne
Soms:	Chloasma,	dermatitis,	ecchymosen,	huiduitslag,	alopecie,	hirsutisme
Niet bekend: Pruritus, urticaria, striae

Skeletspierstelsel-, bindweefsel- en botaandoeningen
Soms: Rugpijn, spierkrampen, pijn in de ledematen
Niet bekend: Arthralgie, osteoporose met inbegrip van osteoporotische fracturen, verlies van 
botmineraaldichtheid

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Vaak: Amenorroe, pijn/gevoeligheid in de borsten, intermenstruele bloedingen, 
menometrorragie, menorragie
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Soms: Vaginale afscheiding, vulvovaginale droogte, dysmenorroe, verandering in grootte van 
de	borsten,	dyspareunie,	ovariële	cyste,	bekkenpijn,	premenstrueel	syndroom
Niet bekend: abnormale uterusbloeding (onregelmatig, verhoging, vermindering), galactorrhea

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Vaak: Vermoeidheid, reacties op de injectieplaats
Niet bekend: Asthenie, pyrexie

Onderzoeken
Soms: Abnormaal uitstrijkje
Niet bekend: Verminderde glucosetolerantie

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Er zijn geen interactiestudies uitgevoerd met SAYANA PRESS.

Interacties met andere medische behandelingen (inclusief orale antistollingsmiddelen) zijn in 
zeldzame gevallen gemeld, maar een oorzakelijk verband is niet vastgesteld. De mogelijkheid 
van	interacties	dient	voor	ogen	te	worden	gehouden	bij	patiëntes	die	gelijktijdig	met	andere	
geneesmiddelen behandeld worden.
 
De klaring van medroxyprogesteronacetaat is ongeveer gelijk aan de snelheid van 
de hepatische bloedstroom. Daardoor is het onwaarschijnlijk dat geneesmiddelen die 
leverenzymen induceren, de kinetiek van medroxyprogesteronacetaat significant beïnvloeden. 
Daarom	is	geen	dosisaanpassing	aanbevolen	bij	patiëntes	behandeld	met	geneesmiddelen	
waarvan men weet dat ze de hepatische metaboliserende enzymen beïnvloeden.
 

Zwangerschap en borstvoeding

SAYANA	PRESS	is	gecontra-indiceerd	bij	zwangere	vrouwen.	Sommige	meldingen	suggereren	
een	verband	tussen	intra-uteriene	blootstelling	aan	progestatieve	geneesmiddelen	in	het	
eerste trimester van de zwangerschap en genitale afwijkingen bij mannelijke en vrouwelijke 
foetussen. Indien SAYANA PRESS gebruikt wordt gedurende de zwangerschap of indien de 
patiënte	zwanger	wordt	tijdens	gebruik	van	dit	geneesmiddel,	dient	zij	gewaarschuwd	te	
worden	voor	het	potentiële	risico	voor	de	foetus.

	  

NIET gebruiken tijdens de zwangerschap!
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Een studie vond dat pasgeborenen van accidentele zwangerschappen die plaatsvonden 1 
tot 2 maanden na een IM injectie van 150 mg medroxyprogesteronacetaat een verhoogd 
risico	op	een	laag	geboortegewicht	vertonen;	dit	werd	op	zijn	beurt	geassocieerd	
met een verhoogd risico op neonatale sterfte. Het totale risico is in het algemeen zeer 
gering omdat zwangerschappen bij behandeling met een IM injectie van 150 mg 
medroxyprogesteronacetaat zeldzaam zijn.

Kinderen die in utero werden blootgesteld aan medroxyprogesteronacetaat en die tot de 
adolescentie werden gevolgd, vertoonden geen aanwijzingen van bijwerkingen op hun 
gezondheid, inclusief hun fysieke, intellectuele, seksuele of sociale ontwikkeling.

Geringe opspoorbare hoeveelheden van het geneesmiddel werden geïdentificeerd in de 
melk	van	moeders	behandeld	met	medroxyprogesteronacetaat.	Bij	zogende	moeders	behan-
deld met een IM injectie van 150 mg medroxyprogesteronacetaat, zijn de samenstelling, de 
kwaliteit	en	de	hoeveelheid	van	de	melk	niet	ongunstig	beïnvloed.	Pasgeborenen	en	zuige-
lingen blootgesteld aan medroxyprogesteronacetaat vanuit de moedermelk werden tot hun 
puberteit bestudeerd met betrekking tot de effecten op hun ontwikkeling en gedrag. Er werden 
geen bijwerkingen genoteerd. Door de beperkte gegevens over de effecten van medroxy-
progesteronacetaat bij zuigelingen die minder dan zes weken oud zijn en die borstvoeding 
krijgen, mag SAYANA PRESS pas zes weken na de bevalling worden gegeven, wanneer het 
enzymsysteem van de zuigeling beter ontwikkeld is.

 



Sayana Press: Hoe een 
injectie met een verpakking 

voor éénmalig gebruik 
toedienen?
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Figuur 1: Injector

SAYANA PRESS 104 mg/0,65 ml suspensie voor injectie, verpakking voor 
éénmalig gebruik met medroxyprogesteronacetaat 

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg:

INSTRUCTIES	VOOR	DE	TOEDIENING:
Bereiding en toediening van een subcutane inspuiting van SAYANA PRESS

Inleiding
SAYANA PRESS moet toegediend worden door een professionele gezondheidsverstrekker die 
opgeleid is in het toedienen van subcutane inspuitingen. De volgende instructies verklaren 
hoe SAYANA PRESS moet bereid en geïnjecteerd worden. De instructies moeten aandachtig 
gelezen en stapsgewijs opgevolgd worden. SAYANA PRESS wordt geleverd in een verpakking 
voor éénmalig gebruik in de vorm van een voorgevulde injector (figuur 1).

Verwijder de naaldbeschermer NIET VOOR de activering (Stap 4)

Aandachtspunten
Gelieve rekening te houden met de volgende punten betreffende het geneesmiddel SAYANA 
PRESS en de injector:
1. Het geneesmiddel is een suspensie van fijne partikels in een vloeistof. De suspensie 

kan neerslaan tijdens het bewaren. Voor het toedienen van de injectie moet het 
geresuspendeerd worden door de injector krachtig te schudden.

2. Het geleverde geneesmiddel is volledig ingesloten in het reservoir van de injector. De 
injector moet voor het gebruik geactiveerd worden. De activeringsprocedure doorboort 
de interne verzegeling zodat het geneesmiddel door de naald kan vloeien wanneer het 
reservoir wordt ingedrukt.

3.	De	vloeistof	vult	het	reservoir	niet	volledig.	Er	is	een	kleine	luchtbel	boven	de	vloeistof.	
Wanneer de injectie wordt toegediend, moet de injector met de naald naar beneden 
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Stap 1: Keuze en voorbereiding van de injectieplaats
•	 Kies	een	geschikte	zone	voor	de	subcutane	injectie,	hetzij	de	buik	of	het	bovenste	en	

voorste deel van de dij. Vermijd de benige zones en de navel.

•	 Gebruik	een	alcoholdoekje	om	de	huid	te	reinigen	op	de	gekozen	injectieplaats.	Laat	de	
huid drogen.

gericht gebruikt worden. Dit garandeert dat de volledige dosis vloeistof door de naald 
wordt toegediend.

Al deze punten worden in de volgende instructies behandeld.

De injectie mag niet gemengd worden met een ander geneesmiddel.

Bereiding
•	 Zorg	ervoor	dat	het	geneesmiddel	zich	op	kamertemperatuur	bevindt.	

•	 De	volgende	elementen	moeten	beschikbaar	zijn:

-	 Een	verzegelde	folieverpakking	met	SAYANA	PRESS	in	een	voorgevulde	injector
-	 Een	alcoholdoekje
-	 Een	proper	wattenschijfje

(Het alcoholdoekje en het wattenschijfje worden niet bij het product SAYANA PRESS geleverd)
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Stap 2: Bereiding van de injector
•	 Wanneer	u	gereed	bent	om	de	injectie	toe	te	dienen,	scheurt	u	voorzichtig	de	

folieverpakking open en neemt u de injector eruit. Verwijder de naaldbeschermer niet bij 
deze stap. 

•	 Controleer	de	injector	als	volgt:

-	 De	naaldbeschermer	moet	zich	in	de	op	de	afbeelding	getoonde	positie	bevinden.	
-	 Er	moet	een	spatie	zijn	tussen	het	einde	van	de	naaldbeschermer	en	de	naaldhouder.
-	 Werp	de	injector	weg	en	gebruik	een	nieuwe	als	er	geen	spatie	is.
-	 Werp	de	injector	weg	en	gebruik	een	nieuwe	als	de	naaldbeschermer	van	de	naald	is		
 gevallen of volledig ontbreekt. 

Stap 3: Het geneesmiddel mengen
•	 Hou	de	injector	stevig	bij	de	naaldhouder	vast	(zie	figuur	1	voor	de	locatie	van	de	

naaldhouder). 

•	 Schud	de	injector	krachtig	om	het	geneesmiddel	volledig	te	mengen.	Plooi	de	injector	niet.

•	 Herhaal	de	bovenstaande	mengprocedure	als	er	een	tijd	verliep	tussen	het	mengen	van	het	
geneesmiddel en het overgaan tot de volgende stappen.

Spatie

	  
x 30 seconden

•	 Controleer	de	injector.	De	vloeistofinhoud	moet	wit	tot	gebroken	wit	en	uniform	zijn.	Er	mag	
nergens een lek zijn.

•	 Werp	de	injector	weg	en	gebruik	een	nieuwe	als	er	problemen	rijzen.
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Stap 4: Activering van de injector
•	 Hou	de	injector	stevig	met	één	hand	bij	de	naaldhouder	vast.

•	 Let	erop	niet	op	het	reservoir	te	drukken.

•	 Hou	met	de	andere	hand	de	naaldbeschermer	vast.	Tussen	de	naaldhouder	en	het	einde	
van de naaldbeschermer zal u een spatie zien.

•	 Duw	de	naaldbeschermer	naar	de	naaldhouder.	Duw	krachtig	voort	tot	u	de	spatie	tussen	
de naaldbeschermer en de naaldhouder sluit. De injector is nu geactiveerd.

De spatie is gesloten
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•	 Blijf	de	injector	stevig	bij	de	naaldhouder	vasthouden.

•	 Verwijder	de	naaldbeschermer	door	deze	van	de	naald	te	trekken.	

Stap 5: Injectie van de dosis
•	 Neem	tussen	duim	en	wijsvinger	een	grote	oppervlakte	van	de	huid	vast	en	druk	zachtjes	

op de gekozen injectieplaats samen terwijl u de huid naar voren trekt.

•	 Hou	de	injector	vast	bij	de	naaldhouder.	Hou	de	injector	zo	recht	mogelijk.

•	 Breng	de	naald	in	de	huid	zodat	de	naaldpunt	zich	in	het	subcutane	weefsel	bevindt.	De	
naaldhouder moet de huid raken.
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•	 Hou	de	injector	stevig	vast	tussen	duim	en	wijsvinger.	
•	 Druk	langzaam	op	het	reservoir	om	het	geneesmiddel	te	injecteren.	Dit	duurt	ongeveer	5-7	

seconden.

	  

•	 Trek	de	naald	voorzichtig	uit	de	huid	wanneer	de	volledige	dosis	werd	geïnjecteerd	en	het	
reservoir ineengezakt is.

•	 Het	is	belangrijk	dat	de	volledige	dosis	wordt	toegediend.	Kleine	sporen	van	de	witte	
vloeistof kunnen nochtans in de hoek van het reservoir zichtbaar blijven. Dit is normaal.

•	 In	het	onwaarschijnlijke	geval	dat	er	geneesmiddel	uit	de	injector	lekt	of	rond	de	naald	
verschijnt,	zal	de	patiënt	niet	de	volledige	dosis	krijgen.	In	dit	geval	moet	men	de	patiënt	
adviseren tot de volgende geplande injectie andere anticonceptiemethoden te gebruiken. 

•	 Gebruik	een	proper	wattenschijfje	om	enkele	seconden	zacht	op	de	injectieplaats	te	
drukken.	NIET	op	deze	plaats	wrijven.

	  

5-7 seconden
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Stap 6: Verwijdering van de injector
•	 Na	de	toediening	van	de	dosis	moet	de	gebruikte	injector	op	een	veilige	en	geschikte	

manier volgens de plaatselijke van kracht zijnde regelgeving voor het verwijderen van 
naalden verwijderd worden.

•	 De	injector	is	uitsluitend	voor	éénmalige	injectie	bestemd.	De	injector	mag	NOOIT opnieuw 
gebruikt worden. 


